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CAMPANHA SALARIAL

ITAÚ

Mobilização dos trabalhadores reabre
negociação sobre demissões
Após as mobilizações do Dia
Nacional de Luta realizado na quartafeira, 6, a Contaf-CUT, federações e
sindicatos retomaram na quinta o
processo de negociação com o Itaú
Unibanco.
Os trabalhadores cobraram
do banco o fim das demissões que
vêm ocorrendo na empresa.Foram
pedidos esclarecimentos sobre as
declarações dadas por Roberto
Setúbal para a revista Exame em que
ele afirma que ‘é hora de cortar’”.
A reportagem publicada na
edição do dia 15 de junho da Exame
Finanças comprova que o Itaú
Unibanco iniciou um duro programa de
corte de custos e reorganização
interna “para atingir o grau de
eficiência que seus acionistas
esperam”.
A empresa apresentou os
números do Centro de Realocação,
que visa a redistribuição dos
funcionários para vagas surgidas
dentro do banco, evitando demissões.

Segundo o Itaú, em 2011, já foram
realocados 812 trabalhadores e outros
453 ainda estão em análise para
finalização do processo.
O banco disponibilizou ainda
dados a respeito das contratações.
Em junho, foram 1.399, sendo 759
realocações.O quadro de funcionários
diretos do banco cresceu de 74.282
bancários em 2009, para 82.079 em
2010 e atingiu 85.591 em 2011.
O movimento sindical salienta
a importância da retomada da mesa
de negociação com o banco e exige
que a empresa apresente dados
concretos para a apreciação de seus
trabalhadores.
É preciso que o Itaú Unibanco
dê, efetivamente, soluções para os
problemas que estão sendo levados
à mesa, pois as mobilizações
continuarão até o banco firmar o
compromisso de rever a implantação
deste programa de demissões, ou
provar a sua inexistência, como
insistem em afirmar seus gestores.

LÍBIA

“A Líbia é o nosso futuro”
Nestes
tempos
de
individualismo exacerbado, em que a
maioria das pessoas se porta com
total indiferença em relação ao que
acontece a seus pares, trazemos
alguns excertos do artigo A Líbia é o
nosso futuro, do escritor venezuelano
Luís Britto Garcia:
“Encarceraram os comunistas; nada
poderia importar-me menos porque
não sou comunista, ironizava Bertold
Brecht.”
“Tudo o que acontece na Líbia fereme, prejudica-te, afecta-nos.”
“A Líbia é incinerada para lhe
roubarem seu petróleo, suas
reservas internacionais, suas águas
subterrâneas. Se o latrocínio triunfa,
todo país com seus recursos será

saqueado. Não perguntes sobre quem
caem as bombas: cairão sobre ti.”
“Nenhum povo está fora da
humanidade: se não vetas a
agressão
contra
outro,
a
desencadeias contra ti.”
“Ao abandonar as vítimas, te
abandonas.”
“Não
indagues
como
despedaçam
a
Líbia:
esquartejam a ti.”
“Não perguntes porque são
assassinados os patriotas
líbios: estão a morrer por ti.”
Vale a pena ler a íntegra
do
artigo
do
escrior
venezuelano. Para tanto,
acesse o sítio português,
www.resistir.info, de 29/06/2011.

Funcionários da
CEF e do BB
definem prioridades
Nos dias 9 e 10 de julho, em
São Paulo (SP), bancários da CEF e
do BB de todo o país estiveram
reunidos em São Paulo, para a
realização de seus congressos
específicos.
O 27º Congresso Nacional
dos Empregados da Caixa (Conecef)
e o 22º Congresso Nacional de
Funcionários do Banco do Brasil
aconteceram no Expo Center Norte
e definiram as prioridades dos dois
segmentos da categoria para a
Campanha Salarial 2011. As pautas
de reivindicações dos trabalhadores
serão apresentadas aos bancos
públicos durante as mesas
específicas de negociação.
Pelo SEEB Passo Fundo,
estiveram presentes aos congressos
os diretores Carlos Alberto Dall Agnol
(BB) e Eliane da Rosa (CEF).
Nos
próximos
C&N
informaremos as resoluções
aprovadas nos dois encontros.
PIADINHA
Com menos de um mês de casada,
a filha única chega na casa da mãe,
toda roxa:
-Oh! Mamãe, o Zecão me bateu!
- O Zecão? Eu pensei que ele
estivesse viajando!
-Eu também, mamãe! Eu também!
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